
Ecofeixes S. Coop

L’objectiu d’Ecofeixes és el de ser una eina per les pageses i pa-
gesos ecològics d’Eivissa per poder comercialitzar i donar la con-
fiança al consumidor de què el producte que es ven és realment 
fet a l’illa. Es va crear el 22 de maig de 2013. En aquests moments 
compta amb 14 socis amb una visió compartida, recuperar les te-
rres de conreu i vendre varietat de producte 100% produït a Eivis-
sa.

Recuperam 
les terres de 
cultiu per 
oferir només 
producte 
d’Eivissa

Adreça: 
Carrer de sa Blancadona 24, Pol. de 
sa Blancadona 07800 (Eivissa)

Telèfon: 
+34 693 559 996

Web: 
www.ibizaproduce.org
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1. Quin és l’origen d’Ecofeixes?
Els que formam part de la cooperativa som joves, la mitjana 
d’edat és de trenta-sis anys. Gairebé tots hem estudiat 
fora, tenim carreres universitàries, hi ha advocats, econo-
mistes, arquitectes, biòlegs... que vàrem decidir recuperar 
les tradicions de les nostres famílies, els camps abando-
nats. Hem saltat dues generacions, els meus pares no eren 
pagesos i per tant nosaltres no sabíem cultivar. Hem hagut 
d’aprendre una professió que havia estat aquí tota la vida i 
va desaparèixer.
Aquest projecte és molt important per tots els que en for-
mam part. No volíem ser mers distribuïdors, sinó recuperar 
les terres de cultiu per produir. Per tant, la petjada ecològi-
ca del nostre producte és gairebé 0.

2. Quines accions heu incorporat 
en la vostra activitat?
Des de l’inici vàrem partir de la consciència de recuperar 
les terres de cultiu, però no de qualsevol manera, sinó amb 
ecològic.
Per tant totes les accions són el més sostenible possible. 
El plàstic per encoixinar és biodegradable, encara que sigui 
més costós. Els envasos retornables. Quan servim petites 
quantitats tot és paper. Amb les senalles setmanals la gent 
ve amb la seva bossa. No vàrem començar només per fer 
diners, sinó per fer les coses de forma diferent.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Una de les nostres limitacions és el costum de la gent quan 
va al mercat i troba de tot. Nosaltres només tenim producte 
de temporada. Aquí entra també la feina de conscienciació. 
Darrere Ecofeixes hi ha moltes petites actuacions, de cons-
cienciació, d’incorporació d’una població al sector agrari, 
d’accés al producte...i les administracions no saben veure 
aquest paper diferenciador.
Els grans productors fan 1-2 productes a gran escala i 
acaben supeditats a les grans superfícies. Nosaltres feim 
venda directa, no depenem de les grans superfícies. Venem 
a restaurants, botigues, sempre petits establiments. A 
Eivissa la restauració gurmet està anant molt bé i això és 
part de la nostra consolidació. Amb aquests valors, la gent 
comença a confiar de veritat que tenim gran varietat de 
productes tots fets a Eivissa. Durant el coronavirus hem vist 
que ser petits ens fa molt flexibles. Els restaurants van ha-
ver de tancar, però la gent de cistelles s’ha multiplicat. Això 
és un boca a boca. Aquests dies patíem de no tenir prou 
producte per sevir. Si haguéssim tengut el doble també ho 
haguérem venut i això ha seguit després del confinament.

4. Com imagines el futur?
El futur per mi ja està aquí. Ens mudam a un local més 
gran. M’agradaria fer un projecte més accessible, arri-
bar a més consumidors. També hem pensat fer producte 
transformat. Tenim un projecte sol·licitat per començar a 
fer proves, tastos, per demanar a la gent què vol... Hem de 
ser flexibles per adaptar-nos al moment. La nostra visió de 
futur és que tota l’agricultura d’Eivissa sigui ecològica.

Rezero   és   una   fundació   sense   ànim   de   lucre   que   anhela   una   societat   que   valora   els   recursos   que   proveeixen  
 els   sistemes   naturals   i   integra   tots   els   materials   en   processos   cíclics,   sense   matèries   tòxiques,   ni   productes   que  
 quedin   sense   ús.   

Aquesta campanya pretén visibilitzar les iniciatives i empreses  balears que duen a la pràctica accions inspirado-
res i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local 
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat 
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.

rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


